
DINOMAX™
DINOSAUR NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

NÁVOD NA POUŽITIE

• Pomocou priloženého skrutkovača odskrutkujte skrutku na tele dinosaura - proti smeru hodinových ručičiek.
• Vložte 4 batérie AAA do priloženého držiaka batérií a vložte ich všetky do tela hračky.

• Nasaďte kryt a pomocou skrutkovača utiahnite skrutku v smere hodinových ručičiek.
• Zaskrutkujte ľavé a pravé rameno dinosaura pomocou skrutkovača a pripevnite chvost.

• Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku na diaľkovom ovládači - proti smeru hodinových ručičiek.
• Vložte 2 AAA batérie a utiahnite skrutku späť - otočte skrutkou v smere hodinových ručičiek.
• Na tele dinosaura stlačte tlačidlo „ON“.

• Diaľkové ovládanie aktivujete stlačením tlačidla   
• Stlačením tlačidla na        dinosaurus hučí,   
•             pohybuje sa tam a späť       sa voľne pohybuje v priestore.
• Stlačením tlačidla      vypnite diaľkové ovládanie.



SADA OBSAHUJE

• 1x dinosaurus na diaľkové ovládanie DINOMAX™, 
• 1x diaľkové ovládanie, 
• 1x skrutkovač na inštaláciu batérie

   BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

Bezpečnosť a kvalita produktov dostupných v našich predajniach je na prvom mieste.
Nami predávané produkty musia spĺňať určité bezpečnostné požiadavky a nesmú v žiadnom prípade ohrozovať bezpeč-
nosť alebo zdravie užívateľov a iných osôb pri používaní. Uvedený odporúčaný vek dieťaťa pre jednotlivý výrobok získala 
spoločnosť od dovozcu, distribútora, výrobcu alebo zástupcu výrobku. Konkrétny odporúčaný vek dieťaťa na používanie 
jednotlivého výrobku určuje výrobca na základe platných predpisov a zákonov, zmyslového, motorického a duševné-
ho vývoja dieťaťa a relatívnych obmedzení pri používaní. Uvedený odporúčaný vek a/alebo zaťaženie by mali byť vaším 
vodítkom pred zakúpením produktu. Pri výbere produktu zohľadnite okolnosti a zručnosti dieťaťa a jeho silné a slabé 
miesta a na základe toho nájdite produkt, ktorý bude stimulovať rozvoj dieťaťa v každej oblasti. Pri používaní výrobku 
dodržiavajte odporúčania a pokyny, pokyny výrobcu pre bezpečné a správne používanie výrobku a nasledujúce UPO-
ZORNENIA a BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

1. Hračky a výrobky, ktoré nie sú určené pre deti do 36 mesiacov
Uvedomte si, že niektoré hračky a výrobky môžu byť nebezpečné pre deti mladšie ako 36 mesiacov, preto sú tieto 
výrobky označené jedným z nasledujúcich upozornení:

UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov.

UPOZORNENIE!Nevhodné pre deti do troch rokov.

Upozornenie vo forme nasledujúceho grafického obrázka: 



Toto varovanie je sprevádzané vysvetlením špecifického nebezpečenstva, ktoré si toto preventívne opatrenie vyžaduje. 
Tento bod sa nevzťahuje na hračky a výrobky, ktoré sú svojou funkciou, rozmermi, vlastnosťami alebo inými platnými 
dôvodmi zjavne nevhodné pre deti do 36 mesiacov.

UPOZORNENIE! Používajte pod dohľadom dospelej osoby. Riziko udusenia.
Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny.

2. Hračky pre voľný čas
Označenie „hračka na voľnočasové aktivity“ znamená hračku na domáce použitie, pri ktorej podporná konštrukcia 
zostáva počas aktivity nehybná a hračka je určená na to, aby umožnila deťom vykonávať ktorúkoľvek z týchto činností: 
skákanie, šplhanie, hojdanie, šmýkanie, hojdanie, točenie , plazenie, plazenie alebo akákoľvek kombinácia vyššie uvede-
ných činností. Hračky na voľný čas majú nasledujúce upozornenie: 

UPOZORNENIE! Len na domáce použitie.

K hračkám na voľný čas pripevneným k rámu a ak je to potrebné, k iným hračkám na voľný čas sú priložené pokyny, 
ktoré upozorňujú na potrebu kontrolovať a udržiavať hlavné časti výrobku (pružiny, upevňovacie prvky, podpery) v 
určitých intervaloch a zdôrazňujú, že pád alebo prevrátenie môže nastať, ak sa takéto kontroly nevykonávajú (napr. pred 
každým použitím výrobku skontrolujte jeho stav (zostava, ochrana, plastové diely a/alebo elektrické diely). Bezpečnostné 
a základné prvky pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ich dotiahnite alebo upevnite (Ak zistíte porucha, výrobok 
nepoužívajte, kým nebude opravený. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť pád, prevrátenie alebo iné poškodenie.) ne-
správne zmontované. Musia sa poskytnúť aj špecifické informácie týkajúce sa vhodného povrchu, na ktorý sa má hračka 
umiestniť.

Bezpečnostné upozornenia
• Hračku nepoužívajte v blízkosti domácich zvierat, ľudí, áut, stromov, budov, nadzemných káblov, otvoreného ohňa 

alebo horľavých predmetov, elektrického vedenia vysokého napätia, vaní, sprchovacích kabín, bidetov, bazénov, 
umývadiel alebo iných miest v blízkosti tečúcej vody. .

• Po použití hračku vypnite a neskladujte ju v blízkosti slnečného žiarenia alebo tepla.
• Používajte iba diely, ktoré sú súčasťou súpravy.
• Neponárajte hračku do vody.
• Nepoužívajte dráždivé čistiace prostriedky.

Správna likvidácia odpadu
Symbol prečiarknutého smetného koša na produkte alebo na jeho obale znamená, že takýto produkt by nemal byť 
považovaný za domový odpad podľa EÚ. Ak výrobok zlikvidujete správnym spôsobom, predídete možným negatívnym 
následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nesprávnou manipuláciou s týmto 
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto 
produktu získate u príslušných služieb, v stredisku likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakú-
pili. Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.    

Názov produktu: DINOMAX, dinosaur na diaľkové ovládanie
Model: 3706
Výrobca: Shantou Jinya Toys Technology Co., Ltd.
Adresa výrobcu: No. 7, Lane 4, South Building Road, Daitou Village, Nanmei Road, Xinan Town, 
Chenghai District, Shantou City
Dovozca: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin, Slovenia


